
ကုလ လူ႔Aခြင့္Aေရး သံတမန္ ပီညရုိဲးရ႕ဲ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစU္ ေAာင္ျမင္ဖုိ႔လုိ 

 

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ လူ႔Aခြင့္Aေရး သံတမန္ ေပၚလုိ ဆာဂ်ီAိ ုပီညရဲိုးဟာ ဒီေန႔ (၁၁-၁၁-၂၀၀၇)ေန႔မွာ 
စစ္Aစုိးရ Aုပ္စိုးေနတ့ဲ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ေရာက္ရွိလာပါၿပီ။ ဒါဟာ ေလးႏွစ္Aတြင္း သူ႔ရ႕ဲ ပထမUီးဆုံး 
ခရီးစU္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ (၅)ရက္ေနထုိင္မွာျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့တ့ဲ စက္တင္ဘာလAတြင္း 
စစ္Aစုိးရက ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြဲခဲ့တဲ ့ ဒီမိုကေရစီAေရး ဆႏၵျပပြဲေတြမွာ လူ႔Aခြင့္Aေရး ခ်ဳိးေဖာက္တယ္လုိ႔ 
စြပ္စြဲေျပာဆုိတာေတြကိ ုလာေရာက္ စံုစမ္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီခရီးစU္Aတြင္းမွာ သူသြားေရာက္ေတြ႔ဆုံလုိတဲ ့ Aက်U္းေထာင္ေတြ၊ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းေတြရ႕ဲ 
စာရင္းကုိ ျမန္မာAာဏာပုိင္ေတြဆီကိ ု တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ေပမယ့္ သူ႔Aေနနဲ႔ သြားေရာက္ႏိုင္မယ့္ 
ေနရာAတိAက်ကုိေတာ့  ညိွႏိႈင္းေနဆဲပ ဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ပီညရဲိုးဟာ သူ ဘယ္ေနရာကုိသြားမယ္လို႔ Aေသးစိတ္ ထုတ္ေဖာ္မေျပာဆုိေပမယ့္ ၀င္ေရာက္စီးနင္း 
ၿဖိဳခြဲခံရတ့ဲ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းရိွရာ ပခူဲးၿမိ့ဳကုိ Uီးတည္သြားေနတယ္လုိ႔ သံတမန္တUီးက ေျပာဆုိ 
လုိက္ပါတယ္။ 

လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာ (၁၀-၁၄) ရက္ေတြမွာ  ကုလသမဂၢ လူ႔Aခြင့္Aေရးေကာင္စ ီ Aစည္းAေ၀းကုိ 
က်င္းပပါလိမ့္မယ္။ ပီညရဲိုးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူ႔Aခြင့္Aေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရတ့ဲAေၾကာင္းေတြကုိ 
Aဒီဲ Aစည္းAေ၀းမွာ တာ၀န္တရပ္Aေနနဲ႔ တင္ျပရမွာျဖစ္လုိ႔ သူ႔ေတြ႔ၾကံဳစုံစမ္းရတာေတြကုိ Aျပည့္ 
Aစုံ Aမွန္Aတုိင္း တင္ျပႏုိင္ဖို႔က သိပ္Aေရးႀကီးပါတယ္။  

လူ႔Aခြင့္Aေရးေတြကုိ ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔၊ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ဖို႔ဆုိတာေတြဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြရ႕ဲ ေန႔စU္ 
ဘ၀ လုံျခံဳေရးAတြက္ AထူးလုိAပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ Aက်U္းက်ခံေနရသူေတြAတြက္လည္း 
မရွိမျဖစ္ လုိAပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာပ ဲ ကမာၻမွာ လူ႔Aခြင့္Aေရး Aခ်ဳိးေဖာက္ဆုံးလုိ႔ 
နာမည္ပ်က္ေနတ့ဲ ျမန္မာစစ္Aစုိးရရ႕ဲ Aနာဂတ္ ရပ္တည္ေရးAတြက္ သိပ္Aေရးပါတဲ့ကိစၥႀကီး ျဖစ္ေန 
ပါတယ္။ 

ပီညရဲိုးရ႕ဲ လူ႔Aခြင့္Aေရးဆုိင္ရာ ခရီးစU္ဟာ စက္တင္ဘာလက သံဃာ-လူထု ပူးေပါင္းဆႏၵျပပြဲေတြ 
ေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္AစုိးရAေပၚ ႏိုင္ငံတကာဖိAားေတြ တုိးလာေနတာကုိ တုန္႔ျပန္တဲ့Aေနနဲ႔ လုံျခံဳေရး 
ေကာင္စီရ႕ဲ Aေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြထဲက ေပၚထြက္လာတ့ဲ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔Aခြင့္Aေရးဆုိင္ရာ 
Aက်ဳိးAျမတ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ပီညရဲိုးဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ျပန္လည္ထြက္ခြာလာၿပီးတဲ့Aခါ  ထုိင္းႏုိင္င ံ ဘန္ေကာက္ၿမိ့ဳမွာ ခရီး 
တေထာက္ နားတုန္း ႏိ၀ုင္ဘာ(၁၆)ရက္မွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ 
ဒီAခါမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရ႕ဲလူ႔Aခြင့္Aေရးဆုိင္ရာ Aျဖစ္မွန္ေတြကုိ ႏိုင္ငံတကာ Aသုိင္းA၀ိုင္းက သိရွိၾက 
ပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္တေန႔ (၁၇-၁၁-၂၀၀၇)ေန႔မွာ Aာဆီယံထိပ္သီး Aစည္းAေ၀းကုိ စတင္က်င္းပမွာ 
ျဖစ္လုိ႔ ပီညရဲိုးရ႕ဲ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲဟာ Aေရးပါတယ္လုိ႔ ဆုိရပါမယ္။  

ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ Aခုတႀကိမ္က်င္းပမယ့္ Aာဆီယံထိပ္သီး Aစည္းAေ၀းမွာ Aာဆီယံရ႕ဲ 
AစU္Aလာ မ၀ူါဒကုိ ေခတ္နဲ႔Aညီ ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္မယ့္ ပဋိUာU္စာခ်ဳပ္Aသစ္ကုိ Aတည္ျပဳႏုိင္ 
ဖို႔က Aေရးပါဆုံးျဖစ္ေနလုိ႔ပါပ။ဲ AာဆီယံAဖြဲ႔၀င္ေတြက Aဒဲါကုိ Aာဆီယံ သမုိင္း၀ငA္ျဖစ္ ေမာ္ကြန္း 
ထုိးခ်င္ေနၾကပါတယ္။  



ပဋိUာU္စာခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့Aတုိင္း Aဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံတုိင္းက ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေAာင ္ ကတိက၀တ္ 
တည္တည္ၾကည္ၾကည္နဲ႔ လုိုက္နာ ထိန္းသိမ္းသြားႏိုင္ဖို႔က Aင္မတန္ Aေရးပါလွတာျဖစ္လုိ႔ (၂)ႏွစ ္
ေက်ာ္ၾကာေAာင္ Aႀကိိမ္ႀကိမ္ေရးဆြဲ တည္းျဖတ္လာခဲ့ရတဲ ့စာခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။  

ထူးျခားခ်က္Aေနနဲ႔ကေတာ့ AျခားAာဆီယံAဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြရဲ႔  ျပည္တြင္းေရးကုိ ၀င္ေရာက္မစြကရ္ 
ဆုိတဲ့ မူေဟာင္းကုိ ျပန္ျပင္ဖို႔နဲ႔ Aာဆီယံ Aဖြဲ႔ႀကီးAတြင္း လူ႔Aခြင့္Aေရးကိစၥေတြကုိ ကာကြယ္ 
ျမွင့္တင္ဖုိ႔ေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီAခ်က္ေတြဟာ Aာဆီယံရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျမွင့္တင္ေပးမယ့္Aျပင္ 
ကုလသမဂၢနဲ႔ ႏိုငင္ံတကာ မိသားစုကလည္း Aာဆီယံကုိ ေထာက္ခံဖုိ႔ Aေျခခံက်တ့ဲ Aခ်က္ေတြပါပဲ။  

ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ AာဆီယံAဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ေနတာ (၁၀)ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ စစ္Aစိုးရက ျပည္တြင္းမွာ လူ႔Aခြင့္Aေရး 
ေတြကိ ု AႀကီးAက်ယ္ ခ်ဳိးေဖာက္ေနတာေတြေၾကာင့္ AာဆီယံAတြက္လည္း ဂုဏ္သိကၡာမဲ့ေနရပါ 
တယ္။ ျမန္မာစစ္Aစိုးရကုိ AကာAကြယ္ေပးဖုိ႔လည္း က်န္Aဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြမွာ Aၾကပ္ရိုက္ေနခဲ့ရတာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 

စီးပြားေရးနဲ႔လုံျခံဳေရးကုိသာ Aဓိကထားတဲ ့Aာဆီယံဟာ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားေတြ Aပ်က္မခံႏိုင္ၾကပါဘူး။ 
သူတုိ႔ဟာ Aခ်ိန္နဲ႔ေငြေၾကး Aကုန္ခံၿပီး လူ႔Aခြင့္Aေရးကိစၥကုိ ေရွ႕တန္းမတင္လုိၾကေပမယ့္ ေျပာင္း 
လဲလာတ့ဲ ႏိုင္ငံတကာဖိAားေတြေၾကာင့္ ဟန္ျပလုပ္ရာကေန Aမွန္တကယ္ လုပ္ေပးရမယ့္ Aေျခ 
Aေနကုိ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။  ျမန္မာရဲ႕Aျခား Aိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြျဖစ္ၾကတဲ ့ တရုတ္၊ Aိႏၵိယနဲ႔ 
ဘဂၤလာဒက္ရွ္တုိ႔ကလည္း ဒီသေဘာပဲ ရွိေနၾကပါတယ္။   

ဒီတႀကိမ္မွာေတာ့ Aာဆီယ ံပဋိUာU္စာခ်ဳပ္သစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံရ႕ဲ လူ႔Aခြင့္Aေရးကိစၥေတြကိ ုဘယ္လုိ 
ကူညီထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏုိင္မလဲ၊ ကာကြယ္ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မလဆုိဲတာ တကမာၻလုံးက စိတ္၀င္စားေနၾကတ့ဲ 
Aခ်ိန္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ပီညရဲိုးရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစU္က ထြက္ေပၚလာတဲ့ရလဒ္ဟာ Aာဆီယံရ႕ဲAေရးပါတ့ဲ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္ဖို႔ Aက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္စရာ ရွိေနပါတယ္။ 

AဒီဲခရီးစU္ ေAာင္ျမင္တယ္ ဆိုတ့ဲေနရာမွာ ျမန္မာAာဏာပုိင္ေတြက ႏိုင္ငံတကာေတာင္းဆုိမႈAရ 
ကုလသမဂၢ လုပ္ငန္းစU္တရပ္ကုိ စိတ္Aားထက္သန္စြာ ပူးေပါင္းကူညီေပးႏုိငရ္မွာ ျဖစ္တ့ဲAျပင္ ျမန္မာ 
ျပည္သူေတြရ႕ဲ လက္ေတြ႔လုိAပ္ခ်က္ေတြကိ ု ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မယ့္ လမ္းစေတြ ပြင့္ထြက္လာမွလည္း 
ေAာင္ျမင္တယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။    

Aရင္တေခါက္ ပီညရဲိုး လာတုန္းက Aက်U္းေထာင္ထဲ လူေတြ႔ေမးျမန္းေနစU္မွာ Aသံဖမ္းစက္ ခိုးတပ္ 
ထားတာမ်ဳိးေတြ လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒီလိုေသးသိမ္တဲ ့AျပဳAမူေတြ မရိွဖို႔ကုိ Aာဏာပိုင္ေတြက Aထူး 
ဂရုစုိက္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။  

ဒါ့Aျပင္ ပီညရဲိုးက သြားေရာက္ေလ့လာ စံုစမ္းခ်င္တဲ ့ ေနရာေတြမွာ Aကန္႔Aသတ္မရွ ိလြတ္လပ္ခြင္ ့
ရဖို႔လည္း လုိAပ္ပါတယ္။ Aိုင္စီAာစီ သြားေတြ႔တုန္းကလုိ ကန္႔သတ္မႈေတြနဲ႔ဆုိရင ္ ျပည္တြင္း 
ျပည္ပမွာ ဘ၀င္က်တာေတြ ရွိလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။   

လူ႔Aခြင့္Aေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရတာေၾကာင့္ နစ္နာဆုံးရံွဳးသူေတြက Aျဖစ္မွန္ေတြကုိ လြတ္လြတ္ 
လပ္လပ္ တင္ျပတ့ဲAခါမွာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန ္ Aေရးယူတာေတြ မရွိရေAာင္ Aစုိးရကုိယ္တုိင္က 
Aာမခံခ်က္ေပးဖုိ႔လည္း Aေရးႀကီးပါလိမ့္မယ္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံရ႕ဲ လူ႔Aခြင့္Aေရးကိစၥေတြမွာ Aေတြ႔Aၾကံဳ Aေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနၿပီျဖစ္တ့ဲ ပီညရဲိုးဟာ 
ကုလသမဂၢ လူ႔Aခြင့္Aေရး Aထူးသံတမန္Aျဖစ္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ လြတ္လပ္စြာ ၀င္ထြက္စံုစမ္းၿပီး 
လူ႔Aခြင့္Aေရးေကာင္စီကုိ သတင္းပို႔ႏိုင္ခြင့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သူ႔ရ႕ဲAျမတဲမ္းရုံးခန္း ဖြင့္ခြင့္နဲ႔  ရံုး၀န္ထမ္း 
ေတြဟာ လုိAပ္သလုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ေတြလည္း ျမန္မာ စစ္Aစုိးရနဲ႔ ကုလသမဂၢတုိ႔ Aၾကားမွာ 
Aခုိင္Aမာ သေဘာတူညီတာေတြ ရွိေနရပါလိမ့္မယ္။ 



နAဖ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြAေနနဲ႔ ပီညရဲိုးခရီးစU္ ေAာင္ျမင္ေAာင္ ေစတနာသန္႔သန္႔နဲ႔ ထိေရာက္ေAာင္ 
ကူညီေပးလုိက္မွသာ ျမန္မာျပည္သူေတြAျပင္ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၊ Aေထြေထြညီလာခံ၊ 
AေထြေထြAတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၊ လူ႔Aခြင့္Aေရးေကာင္စီ၊ Aာဆီယံ၊ ႏုိင္ငံတကာမိသားစုတုိ႔က ၀မ္းသာ 
ေက်နပ္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္္။            

ျမန္မာစစ္Aစုိးရကုိယ္တုိင္က ျမန္မာျပည္သူေတြရ႕ဲ လူ႔Aခြင့္Aေရးေတြကုိ ကာကြယ္ေပးဖုိ႔နဲ႔ ျမွင့္တင္ 
ေပးဖုိ႔ ယတိျပတ္ဆံုးျဖတ္ၿပီး ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေပးရမယ့္Aျပင္ ျပည္တြင္းက လူ႔Aခြင့္Aေရး 
လႈပ္ရွားသူေတြကုိ Aားေပးဖို႔နဲ႔ သတင္းလြတ္လပ္ခြင္ ့ ေပးဖုိ႔လည္း လိုAပ္ေနပါတယ္။ သတင္း 
လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ လူ႔Aခြင့္Aေရးဆုိတာ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးလုိပ ဲတခုနဲ႔တခ ုဆက္စပ္ေနလုိ႔ 
တခုကုိေလွ်ာ့ၿပီး ေနာက္တခုမွာ တင္းထားလုိ႔ မရပါဘူး။ Aားလုံးကုိ တေျပးညီတည္း Aဆင့္ဆင့္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေပးလာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိး AေနAထားေတြဟာ Aေျခခံတရပ္Aျဖစ္နဲ႔ စတင္ျဖစ္ထြန္း 
လာေAာင္ ပီညရဲိုးရဲ႕ခရီးစU္ကေန လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ဖုိ႔ လမ္းစ ရိွေနပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာ 
ႏိုင္ငံရ႕ဲလူ႔Aခြင့္Aေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ Aေရးႀကီးဆုံး Aခ်က္ပါပ။ဲ 

ဂမ္ဘားရီရ႕ဲျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစU္ဟာ ႏိုင္ငံေရးAရဆုိရင္ Aထုိက္Aေလ်ာက္ Aက်ဳိးAျမတ္ ထြက္လာ 
ေAာင္ သူစြမ္းႏုိင္သေလာက္ လုပ္ေပးသြားႏုိင္တာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ပီညရဲိုးရဲ႕ခရီးစU္ကေန လူ႔Aခြင္ ့
Aေရးဆုိင္ရာ Aေရးႀကီးတ့ဲ Aက်ဳိးAျမတ္ေတြ ထြက္ေပၚလာဖုိ႔လည္း လုိAပ္ေနပါၿပီ။   

လြင္ေAာင္စိုး 

၁၁-၁၁-၂၀၀၇ 

   


